
Nº 195, terça-feira, 9 de outubro de 20072 2ISSN 1677-7026

<!ID604848-0>

E D I TA L

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal JOÃO BATISTA
MOREIRA, no julgamento de processos de competência da Turma,
pelo prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do Ato de
convocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal LUCIANO TO-
LENTINO AMARAL, no julgamento de processos de competência
da Turma, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do
Ato de convocação.

Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal LUIZ GONZAGA
BARBOSA MOREIRA, no julgamento de processos de competência
da Turma, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do
Ato de convocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio à Desembargadora Federal MARIA ISABEL
GALLOTTI RODRIGUES, no julgamento de processos de compe-
tência da Turma, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de pu-
blicação do Ato de convocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI-
MEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇÃO/PRESI 600-10 de 22 de novembro de
2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, a convocação de juízes federais para atuar em se-
gundo grau, com a observância de parâmetros rigorosos que atendam
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ad-
ministrativa e do juiz natural,
TORNA PÚBLICA a convocação de juiz federal para atuar no se-
gundo grau, em auxílio ao Desembargador Federal SOUZA PRU-
DENTE, no julgamento de processos de competência da Turma, pelo
prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do Ato de con-
vocação.
Os interessados, que contem mais de trinta anos de idade e estejam no
efetivo exercício há mais de cinco anos, incluído o tempo no cargo de
juiz federal substituto, deverão manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico as-
m a g @ t r f 1 . g o v. b r.

Brasília, 4 de outubro de 2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES
Presidente

CORREGEDORIA-GERAL
<!ID604853-0>

ORIENTAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA COGER-COJEF No- 2,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2007

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL
JIRAIR ARAM MEGUERIAN, CORREGEDOR-GERAL DA JUS-
TIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E O EXCELENTÍSSIMO SE-
NHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO SÁVIO DE
OLIVEIRA CHAVES, COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPE-
CIAIS FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das atribuições
que são conferidas ao primeiro pelo inciso VIII do artigo 24 do
Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
combinado com o inciso XI do artigo 5º do Regimento Interno da
Corregedoria-Geral, e ao segundo pelo inc. I do art. 27 da Resolução
nº 3, de 06 de fevereiro de 2002, desta Corte, e

CONSIDERANDO que a competência dos Juizados Especiais Cíveis
Federais é absoluta e fixada em função do valor da causa (art. 3º, §
3º da Lei nº 10.259/2001);
CONSIDERANDO a iterariva jurisprudência desta Corte Regional,
no sentido de que, inexistentes nos autos dados concretos sobre o
efetivo valor da pretensão econômica discutida que justifiquem a
alteração de ofício do valor atribuído à causa pelo autor, o magistrado
deve aguardar eventual impugnação ao valor atribuído à causa ou
utilizar-se da Contadoria do Juízo para, após, se for o caso, de-
terminar a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, quando a
hipótese determine a competência absoluta deste (v.g. CC
2002.01.00.031992-1/BA, CC 2003.01.00.0292238-6/PA e
CC2002.01.00.045138-5/BA);
CONSIDERANDO que a não observância da cautela referida na
Jurisprudência desta Corte, quando da declinação de competência por
parte do Juízo Federal Cível ordinário, tem causado entraves no
âmbito dos Juizados Especiais Federais, implicando na digitalização
de processos físicos nos quais, não raro, posteriormente, a Contadoria
apresenta cálculos com valores expressivamente superiores à alçada
daqueles órgãos jurisdicionais, ensejando a intimação das partes para
declarar se renunciam ao valor em excesso e, não havendo renúncia
ou manifestação expressa de qualquer natureza, dando azo à ins-
tauração de conflitos negativos de competência; e
CONSIDERANDO a necessidade de conferir efetividade à garantia
constitucional da razoável duração do processo, insculpida no art. 5º,
inciso LXXVIII, da Carta Magna,

resolvem recomendar a todos os magistrados lotados em Varas Fe-
derais de competência cível ordinária que, antes de decidirem pelo
declínio da competência em favor dos Juizados Especiais Federais,
com base única e exclusivamente no valor atribuído à causa pela
parte autora, determinem o envio dos autos à Contadoria Judicial,
com vistas à elaboração de cálculos preliminares com o fim de apu-
ração do valor efetivo da pretensão deduzida em Juízo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Corregedor-Geral da Justiça Federal da 1ª Região

Desembargador Federal ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA
C H AV E S

Coordenador dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA COGER No- 25, DE 4 DE
OUTUBRO DE 2007

Orienta os(as) Senhores(as) Juízes(as) Fe-
derais e Juízes(as) Federais Substitutos(as)
da Primeira Região em relação a assinatura
de ofícios e outras comunicações oficiais
destinados às autoridades dos três Poderes
da República.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL
JIRAIR ARAM MEGUERIAN, CORREGEDOR-GERAL DA JUS-
TIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso VIII do artigo 24 do Regimento Interno do Tribunal
Regional Federal da Primeira Região, combinado com o inciso XI do
artigo 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral, e

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral fiscalizar e
superintender tudo o que diga respeito ao aperfeiçoamento dos ser-
viços forenses da Justiça Federal de primeiro grau;

CONSIDERANDO ter sido verficado por esta Corregedoria-Geral
que alguns magistrados têm delegado ao Diretor de Secretaria da Vara
Federal a assinatura de ofícios destinados a autoridades que merecem
tratamento protocolar igual ou superior ao dispensado ao próprio
magistrado; e

CONSIDERANDO a necessidade de se dispensar o correto trata-
mento protocolar às diversas autoridades com as quais, por força do
ofício, a magistratura Federal da Primeira Região mantém corres-
podência formal, em ordem a preservar as boas relações institucionais
entre os Poderes,
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